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 “કંઈ રાખો શ્વનયાળાભા ંઅભય આળા છુાઈ છે”. – ભણીરાર શ્વિલેદી  

 “ કે શીન જન્ભે નલ શીન ભાનલ, કે શીન કભે કયી શીન ભાનલે”  – ઉભાળકંય જોળી  

 “ જેશના બાગ્મભા ંજે વભે જે રખયય ંતેશને તે વભે જ શોચે”- નયશ્વવિંશ ભશતેા  

 “ હયં ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણય.ં”- સયદંયમ ્

 “ શણો ના ાીને, દ્વિગયણ ફનળે ા જગના ં રડો ાો વાને, શ્વલભર દદરના ગયપ્ત 

ફથી.”- સયન્દયમ ્

 “ જમા ંજમા ંલવે એક ગયજયાતી , તમા ંતમા ંવદાકા ગયજયાત”- અયદેળય ખફયદાય  

 “ ચરભન મયફંઈનગયી , જોલા યચ્છ શ્વલનાની ભગયી”.- શ્વનયંજન બગત  

 “ હયં સ્લપ્નનો સયયભો રઇ જન્્મો શતો, ણ શલે તો ભેંળ ણ ભતી નથી.” – શ્વનયંજન બગત  

 “ શ્વિમે ! સ્ળશ કરયં  હયં ? અશ્વધકાય જયા નથી “- કાન્ત  

 “ વૌન્દમો ાભતા શરેા વૌદમશ ફનવય ંડે.”- કરાી  

 “ બોશ્વભમા શ્વલના ભાયે બણલા’તા ડયંગયા “- ઉભાળકંય જોળી  

 “ ળભેના લેયથી લેય, ટેના ા ાથી “- સ્નેશયશ્મભ  

 “ શા સ્તાલો શ્વલયર ઝયણય ંસ્લગશથી ઉતયયું છે,ાી તેભા ંડફૂકી દઈને યણ્મળાી ફને છે.”- 

કરાી 

 “ ભગંર ભદંદય ખોરો દમાભમ ભગંર ભદંદય ખોરો.”- નયશ્વવિંશયાલ દદલેદટમા  

 “ જનની જોડ વખી નશી જડે યે રોર”- કશ્વલ ફોટાદકય  

 “ શ્વલળાે જગ શ્વલસ્તયે નથી એક ભાનલી, શય છે,ખંી છે લનોની છે લનસ્શ્વત ”- ઉભાળકંય 

જોળી  

 “ ગયજાયે જે શ્વળયે તાયે ,જગતનો નાથ તે વશજેે, ગણ્યય ં જે પ્મારયએ અશ્વત પ્મારં ગણે રેજે”- 

ફારાળકંય કંથાદયમા  
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 “યથભ િણાભ ભાયા ભાતાજીને ”કશજેો- યા.શ્વલ.ાઠક  

 “છેલ્રો કટોયો આ ઝેયનો ી જાજો ફાય વાગય ીનાયા  અંજલર નલ ઢોજો ફાય”- 

ઝલેયચદં ભેઘાણી   

 “ શદયનો ભાયગ છે, શયૂાનો નદશ કામયનય ંકાભ જોને ”- શ્વિતભદાવ 

 “ ભેર તો ડગે યે જેના ભનનો ડગે, ભાયને બાગંી યે ડે બયભાડં યે ”-  ગગંાવતી 

 “ આજ અંધાય ખયળફો બમો રાગતો,આજ વૌયબ બયી યાત વાયી ”- િશરાદ ાયેખ  

 “ આણે બયોવે આણે શારીએ શો બેર ભાયા.”- િશરાદ ાયેખ  

 “ જાગને જીલડા,ં ગાની ટય ગીતડા ંબ્રહ્મ કેયા”ં- નભશદ 

 “ લૈષ્ણલજનતો તેને યે કશીએ જે ી યાઈ જાણે યે”- નયશ્વવિંશ ભશતેા  

 “ બાાને શય ંભતૂ લગે ભયૂ ? જે યણભા ંજીતે તે શયૂ ”- અક્ષમદાવ વોની (અખો) 

 “ યાભ યભકડયં જદડયયયેં યાણાજી ભને યાભ યભકડયં જદડયય ં”- ભીયાફાઈ 

 “ એક મયૂખને એલી ટેલ, થ્થય એટરા જૂે દેલ.”- અખો 

 “ ભાયી આંખે કંકયના સયૂજ આથ્મા”- યાલજી ટેર  

 “ જમા ંજમા ંનજય ભાયી ઠયે માદી બયી તમા ંઆની ”- કશ્વલ કરાી  

 “ મા શોભ કયીને ડો,પતેશ છે આગે ”- નભશદ 

 “ ઘટભા ં ઘોડા થનગને , આતભ લીંઝે ાખં,અણ દીઠેરી બોભ ય , મૌલનભાડંે આંખ”- 

ઝલેયચદં ભેઘાણી 

 “ સ્લણશ અક્ષયે રખળે કશ્વલઓ મળગાથા ગયજયાતની, આ ગયણલતંી ગયજયાતની,જમ જમ ગયલી 

ગયજયાત ”- યભેળગયપ્તા 

 “ જમ જમ ગયલી ગયજયાત,દીે અરયણ િબાત ”- કશ્વલ નભશદ  

 “ જમ જમ ગયર્જય ભશૂ્વભ, જમ શ ેગયલણમર શ ેઅશ્વભમર ગયર્જય ભશૂ્વભ”- નટલયરાર ડંયા  

 ‘ગયણલતંી ગયજયાત અભાયી ગયણલતંી ગયજયાત’- ખફયદાય  

 “ જીલન અંજલર થાજો, ભારયં  જીલન અંજરી થાજો ”- કયવનદાવ ભાણેક  

 “ શણોના ાીને દ્વિગયણ ફનળે ા જગના, રડો ાો વાભે, અડગ દદરના ગયપ્ત ફથી”- 

સયન્દયભ 

 “ િેભ જમોશ્વત તાયો દાખલી, મયજ જીલનથં ઉજાો ”- નયશ્વવશયાલ દદલેદટમા  

 “ ખોફો બયીને અભે એટલય ંશસ્મા, કે કલૂો બયીને અભે યોઈ ડયા”- જગદીળ જોળી  
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 “ તાયા આંખનો અપીણી, તાયા ફોરનો ફધંાણી, તાયા રનો નૂભનો ાગર એકરો યે”- 

લેણીબાઈ યયોદશત  

 “ વ્મશ્તત ભટી ફનય ંહયં શ્વલિભાનલી”- ઉભાળકંય જોળી  

 “ અવતમો ભાશંથેી િભય યભ વતમે ત ય ંરઇ જા ”- ન્શાનારાર 

 વ્રજ લશાલય ંયે લૈકયંઠ નદશ આવય,ં તમા ંમયજ નદંકયલય કમાથંી રાવય ં?– દમાયાભ  

 “ આટરા ંફૂરો નીચે ને આટરા ંરાફંો વભમ ગાધંી કદી સતૂો ન’તો ”- શયીન્ર દલે  

 “ નથી જાણ્યય ંઅભાયે થં ળી આપત ખડી છે, ખફય છે એટરી કે ભાતની શાકર ડી છે ”- 

ઝલેયચદં ભેઘાણી 

 “ ઊંચી નીચી પમાશ કયે જીલનની ઘટભાા,બયતી એની ઓટ છે, ઓટ છી જયલા ”- 

સ્નેશયશ્મભ 

 “ ભાનલ ન થઇ ળક્યો તો એ ઈિય ફની ગમો, જે કઇ ફની ગમો એ ફયાફય ફની ગમો ”- 

‘ આદીર’ ભનસયયી 

 “ જગતના વહય કડીઓભા ંસ્નેશની વલશથી લડી” – સયન્દયભ 

 “ તને ભે ઝખંી છે યયગોથી ધીખેરા િખય વશયાની તયવથી.”- સયન્દયભ  

 “ અભને નાખી દ્યો જજિંદગીની આગભા,ં આગને ણ પેયલીશય ંફાગભા.ં”- ળેખાદભ આબયલારા  

 “ કશય ંજ ભાયા શાથભા ંનથી, ભાયા શાથ ણ ભાયા શાથભા ંનથી ”- રાબળકંય ઠાકય  

 “ભાણવ ઈિયથી ખલાઈ ગમો છે, ભાણવ યસ્તકોથી ખલાઈ ગમો છે, ભાણવ 

ઈચ્છાઓથીખલાઈ ગમો છે.”- રાબળકંય ઠાકય  

 “ ઝીણા ઝયભય લયવે ભેશ, બીજે ભાયી ચ ૂદંરડી”  - ન્શાનારાર   

 “ સ્લતિં િકૃશ્વત તભાભ, એક જ ભાનલી કા ંગયરાભ?”- ઉભાળકંય જોળી  

 “ ભખૂમા જનોની જઠયાશ્ગ્ન જાગળે ખડંેયની બસ્ભકણી ન રાધળે.” – ઉભાળકંય જોળી  

 “ શ્વલળાે જગ શ્વલસ્તાયે નથી એક જ ભાનલી, શય છે ખંી છે યષ્ો લનોની છે લનસ્શ્વત” – 

ઉભાળકંય જોળી  

 “ ભરૂો બરે ફીજય  ંફધય,ં ભા-ફાનેભરૂળો નશીં,અગલણત છે ઉકાય એના એશ શ્વલવયળો ”- 

યનીત ભશાયાજ  

 “ જમા ંસયધી ગયજયાતી બાાને ગૌયલ નશી ભે તમા ંસયધી ાઘડી નદશ શરંે ”- કશ્વલ િેભાનદં  

 “ ભને એ જોઇને શવવય ંશજાયોલાય આલે છે,િભય તાયા ંફનાલેરા આજે તને ફનાલે છે”- શયજી 

રલજી દાભાણી ‘ ળમદા’ 



 

અશ્વિન દદલેકય  Page 4 

 

 ” જમા ંજમાલંવે એક ગયજયાતી, તમા ંતમા ંવદાકા ગયજયાત- અયદેવય ખફયદાય 

 “ બલય ંથયય ંબાગંી જજંા,સયખે બજીશય ંશ્રીગોા”- નયશ્વવશ ભશતેા  

 “ભતા ંભી ગઈભોઘેયી ગયજયાત ગયજયાત ભોયી ભોયી યે....”- ઉભાળકંય જોળી 

 “ કરા છે બોજમભીઠી તે બોતતા શ્વલણ કરા નદશ” – કરાી 

 " જ કભ છોડી જા યે ફાા ...”- નયશ્વવિંશ ભશતેા  

 “ આજની ઘડી યીમાભણી યે .......”- નયશ્વવિંશ ભશતેા  

 “ બાયતની બોભભા ંઝાઝેયી ગયજયાત,ભતા ંભી ગઈ ભોંઘેયી ગયજયાત....”- ઉભાળકંય જોળી  

 “ વફ ભશૂ્વભ ગયજયાત,અભાયી વફ ભશૂ્વભ ગયજયાત”- ગોકયરદાવ યામચયૂા  

 “ ધન્મ શો ધન્મ  જ ણૂ્મ િદેળ, અભાયો ગયલણમર ગયર્જય દેળ.....” – ન્શાનારાર કશ્વલ  

 “ ભાયા નમણાનંી આવ યે ન નીયખમા શદયને જયી ......” ન્શાનારાર કશ્વલ  

 “ શ્વવિંશને ળસ્ત્ર ળા ં! અને લીયને મતૃયય ળા ં!:”   - ન્શાનારાર  

 “જૂનય ંતો થયય ંયે દેલ, જૂનય ંતો થયય ં.....”– ભીયાફંાઈ  

 “એક જ દે લચનગાયી ભશાનર, એક જ દે લચનગાયી”- શદયશય બટ્ટ  

 “છે ગયીફોના કલૂાભા ં તેર ટીયમં દોહ્યલય,ં ને શ્રીભતંોની કફય ય ઘીના દીલા થામ છે” “- 

કયવનદાવ ભાણેક  

 “ લજન કયે તે શાયે ભનલા બજન કયે તે જીતે “- ભકયંદ દલે  

 “મમાભ યંગ વભીે ન જાવય ં, ભાયે આજ થકી ....” – દમાયાભ  

 “વૌ ચરો જીતલા જગં, બ્યયગરો લાગે, મા શોભ કયીને ડો, પતેશ છે આગે.”- નભશદ  

 “બાઈ યે આણા દય ુઃખનય ં કેટલય ં જોય ?,નાની એલી જાતક લાતનો ભચલીએ નશી ળોય”- 

યાજેન્ર ળાશ  

 “ આ નબ ઝૂક્ય ંતે કાનજી ને ચાદંની તે યાધા યે “-  શ્વિમકાન્ત ભલણમાય 

 “ આણા ઘડલૈમા ફાધંલ આણે “-  યાજેન્ર ળાશ 

 “ ગભતય ંભે તો અલ્મા ગયજંે ન બયીએ  ગભતાનો કયીએ ગયરાર”- ભકયંદ દલે   

 “ભરૂો બરે ફીજય  ંફધય,ં ભાફાને ભરૂળો નદશ......”- યશ્વનત ભશાજન  

 “ બયી રો િાવભા ંએની સયગધંનો દદયમો છી આ ભાટીની ....” – આદીર ભન્સયૂી  

 “ અયે િાયબ્ધ તો ઘેલય ંયશ ે છે દૂય ભાગે તો ન ભાગે દોડત ય ંઆલે ન શ્વલિાવે કદી યશજેે “- 

ફારાળકંય કંથાદયમા  

 “ જગના વૌ ઝેયોભા ંવૌથી કાશ્વતર લેયનય”ં – ફારમયકયન્દ દલે  
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  “ આલે છે ભને માદ દદલવયાત ખયદાની, રાગે છે શલે જજિંદગી વોગાત ખયદાની ..”- આદદર 

ભન્સયૂી  

 “ છીછયા નીયભા ંશોમ શય ં ન્શાવય ં? તયલા તો ભઝધાયે જાવય,ં ઓય ગાણાભા ંશોમ શય ંગાવય ં? 

ગીત ગાવય ંતો િીતનય ંગાવય ં“ - ફારમયકયન્દ દલે 

 “ શલે આ શાથ યશનેા શભે ભળયય ંવભમનય ંવૌનય ંિથભ લાયયું પાવ્યય ંતેભ.”- શ્વિમકાન્ત ભલણમાય 

 “ ભને આ જોઇને શવવય ંશજાયો લાય આલે છે, િભય તાયા ફનાલેરા તને આજે ફનાલે છે.”- 

ળમદા  

 “ ન દશિંદય  નીકળમા ન મયવરભાન નીકળમા, કફયો ઉઘાડી જોયય ંતો ઇન્વાન નીકળમા.”- અમતૃ 

ઘામર  

 “ આ ડા ડા જાણે કે યસ્તા લવતંના, ફૂરો એ ફીજય  ં કૈ નથી ગરા લવતંના.”- ભનોજ 

ખડંેદયમા  

  ‘ કેલદડમાનો કાટંો અભને લનલગડાભા ંલાગ્મો યે ‘- યાજેન્ર ળાશ  

 ઉંફયે ઊબી વાબંળં યે ફોર લારભના, ઘયભા ંસતૂી વાબંળં યે ફોર લારભના – ભણીરાર 

દેવાઈ  

 “ ઘયભા ં ઘોડો થનગને, આતભ શ્વલિંજે ાખં, અણ દીઠેરી બોભ ય મૌલન ભાડંે આંખ” – 

ઝલેયચદં ભેઘાણી  

 ‘ આનદં ભગંર કર આયતી “ નાભની આયતી રખનાય કોણ શતા – કશ્વલ િીતભ’ 

 ‘ આ નબ ઝોક્ય ંતે કાનજી’.... ગીતના યચશ્વમતા કોણ છે - શ્વિમકાતં ભણીમાય  

 ‘ તયણા ઓથે ડયંગય યે, ડયંગય કોઈ દેખે નદશ’- યચનાના યચશ્વમતા કોણ શતા- કશ્વલ ધીયો  

 ‘ શ્વનળાન ચકૂ ભાપ, નદશ ભાપ નીચય ંશ્વનળાન’- આ શ્વલધાન કોનય ંછે – ફલતંયામ ઠાકોય  

 લીજીને ચભકાયે ભોતીડા યોલો ાનફાઈ’ – દયચના કોની છે.- ગગંાવતી  

 શદયનો ભાગશ છે શયૂાનો નદશ કામયનય ંકાભ ‘- દયચના કોની છે.- કશ્વલ શ્વિતભદાવ  

 ‘ બલય ંથયય ંબાગંી જજંા, સયખે બજીશય ંશ્રીગોા’- આ ઉદ્ગાય કમા બતત કશ્વલના છે.- નયશ્વવિંશ 

ભશતેા  

 ‘ જીલને િાવ તણી વગાઇ, ઘયભા ંગહ્ડી ન યાખે બાઈ’- આ દના યચશ્વમતા કોણ છે -  કશ્વલ 

બોજો બગત  

 ‘ છામા એટરા ં છાયા ંને ચાળમા એટરા ંઘય; બોજો બગત તો એભ બણે, જે લાઢંા એટરા 

લય’- કશ્વલ દરતયાભ  
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 ‘ કથ્યય ંકથે તે ળાનો કશ્વલ’- ળાભ  

 ‘વાદ કયે છે દદર શયે છે યે ભને એ વાદ કયે છે ‘- િશરાદ ાયેખ  

 ‘ જમ વોભનાથ, જમ િાયકેળ ફોરો શ્વલિનાથની’- યભેળ ગયપ્તા  

 ‘ફૂર કશ ેબભયાને બભયો લાત કશ ેગયજંનભા,ં ભાધલ ક્યા ંનથી, ભધયલનભા’ં- શદયન્ર દલે 

 ‘નમન ને ફધં યાખીને...’- ફયકત અરી શ્વલયાણી  

 ‘ કો’ક દદન ઈદ અને કોક દદન યોઝા ઉછાે ને ડે નીચે જીંદગીના ભોંજા’- ભકયંદ દલે  

 ‘ ભેં એક લફરાડી ાી છે એ યંગે ફહય રાી છે’- શ્વિભયલનદાવ  

 “ કબતૂયોનય ંઘઘૂઘૂ,ૂ ચકરા-ઉંદય ચ ૂચં ૂચં ૂ ંઆ ભાનલ ફોરે હયંહયંહયં”– ભીનશ્વમાવી  

 “ ઓ દશિંદ ! દેલભશૂ્વભ વતંાન વૌ તભાયા,ં કયીએ ભીને લદંન ! સ્લીકાયજો અભાયા” – 

ભલણળકંય યતનજી બટ્ટ  

 “ છે ગયીફોના કફૂાભા ંતેરનય ંટીયમં દોહ્યલય,ં ને શ્રીભતંોણી કફય ય ઘીના દીલા થામ છે !”- 

કયવનદાવ ભાણેક  

 ગયજયાત ને કોઈ વીભાડા નથી, ગયજયાત એક જીલતં અને જાગતૃ વ્મશ્તત છે.- કનૈમારાર 

મયનળી  

 કીડી લફચાયી કીડરી યે............... – બોજો બગત  

 “ આ ફગંરાનો ફાધંનાય કેલો ભાયા બાઈ ફગંરો કોણે યે ફનાવ્મો ?” - દાવી જીલણ 

 “ જમાયે િણમની જગભા ંળરઆત થઇ શળે, તમાયે ગઝરની યજૂઆત થઇ શળે.” - આદદર 

ભન્સયૂી  

 “ ભોટાઓની અલ્તા જોઈ થાક્યો, નાનાની ભોટાઈ જોઈ જીવય ંછંુ”– ઉભાળકંય જોળી  

 “શણોના ાીને, દ્વિગયણ ફનળે ા જગના”– શ્વિભયલનદાવ લયશાય ( સયન્દયભ’ ) 

 “ ઇંધણા લીણલા ગઈ તી’ ભોયી વૈમય, ઇંધણા શ્વલણલા ગઈ તી’યે” – યાજેન્ર ળાશ  

 “શ્રદ્ધાનો શોમ શ્વલમ તો યયાલાની ળી જરય ?”- જરન ભાતયી  

 “ શરેા લનભા ંક્યાયે શતી આટરી ભશેંક, યસ્તાભા ંતાયી વાથે મયરાકાત થઇ શળે”- આદદર 

ભન્સયૂી  

 “ બાાને શય ંલગે ભયૂ, યણભા ંજે જીતે તે શયૂ”- અખો  

 “ ખોફો બયીને અભે એટલય ંશસ્મા, કે કલૂો બયીને અભે યોઈ ડયા”- જગદીળ જોળી  

 “ કાભ કયે ઈ જીતે યે ભારભ ! કાભ કયે ઈ જીતે”– નાથારાર દલે  

 “ અભને નાખી દો જજિંદગીની આગભા,ં આગને ણ પેયલીશય ંફાગભા”ં– ળેખાદભ આબયલારા  
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 “ ાથશને કશો ચડાલે ફાણ, શલે તો યયદ્ધ એ જ કલ્માણ”– કશ્વલ ન્શાનારાર  

 “ શ્વલળાે જગ શ્વલસ્તાયે નથી એક જ ભાનલી , શય છે ખંી છે લનોની લનસ્શ્વત” - ઉભાળકંય 

જોળી  

 “ વાગયને નદીઓ બજે, છોડી ઊંચા સ્થાન”  - ઝીણાબાઈ દેવાઈ (સ્નેશયશ્મભ) 

 “ એ રોકો શરેા અનાજના કોથા વઘંયી યાખે છે ને, જમાયે ભાણવ ભયલા ભાડંે, તમાયે દાણો 

દાણો લેચે છે” - શ્વિમકાતં ભલણમાય 

 “ આ નબ ઝૂક્ય ંતે કાનાજી ને ચાદંની તે યાધા”– શ્વિમકાતં ભલણમાય  

 “ ધલૂમે ભાયગ કઇંક ભે જો આણા જેલો વાથ, નાટને ૈવા નાખ નદીભા ંધલૂમે ભાયગ 

ચાર” - ભકયંદ દલે  

 “ ભાનલ ન થઇ ળક્યો તો ઈિય ફની ગમો, જે કંઈ ફની ગમો એ ફયાફય ફની ગમો” - 

આદદર ભન્સયૂી  

 “ ગોયભાને ાચેં આંગીમે જૂમા”ં – યભેળ ાયેખ  

 “ ત ય ંતાયા દદરનો દીલો થા ને ! ઓ યે ! ઓ યે ઓ બામા !” – બોગીરાર ગાધંી ‘ ઉલાવી’ 

 “ કોદડયય ંતારયં  કાચી  ભાટીનય ં , તેર દદલેર છુામા,ં ન્શાનીળી વી, અડી ન અડી યગટળે 

યંગભામા !”  - બોગીરાર ગાધંી ‘ ઉલાવી’ 

 “િણ લાના ંમયજને ભળમા,ં શૈયય,ં ભસ્તક, શાથ , ફહય દઈ દીધય ંનાથ, જા, ચોથય ંનથી ભાગવય.ં” – 

ઉભાળકંય જોળી  

 “ વસં્કૃત ભાશંથેી ળોશ્વધયય,ં િાકૃત કીધય ંયૂ”- ળાભ  

 ‘ શાયે અભે વેવ્મા ંલગયના ઈંડા કે રફંગો ભીંડા’ – અશ્વનર જોળી  

 ‘ તને ભેં ઝખંી છે, યયગોથી ધીખેરા િખય વશયાની તયવથી ‘- શ્વિભયલનદાવ લયશાય (સયન્દયભ) 

 ‘ રાલંચમાનય ં ગયય ં યાજમ તોમ નથી ગઈ રાચં, જયરભી યાજા ગમા ને જયરભ જાશયે છે’- 

દરતયાભ  

 “ ભાયી નાની-ભોટી શ્વનફશતાઓ જોઈ હયં શતાળ નદશ ફનય,ં ફીજાઓ કયતા ચદડમાતી ળશ્તત 

જોઈ ગલશ નદશ કર.- ભકયંદ દલે  

 િણ લાના ંમયજંને ભળમા:ં શૈયય,ં ભસ્તક, શાથ  

 ફહય દઈ દીધય ંનાથ ! જા, ચોથય ંનથી ભાગવય.ં   – ઉભાળકંય જોળી  

 લાયી ગયરાભી શય ંકરયં  તાયી ? વનભ ! 
ગારે ચમૂય ંકે  ાનીએ ત યનેં ? વનભ !    - કરાી 
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 કશી રાખો શ્વનયાળાભા ંઅભય આળા છુાઈ છે .- ભલણરાર 

 ગભે ના ળૈળલે ખેર,મૌલન ના યાક્રભ, 
વાધયતા નશીં લાધશકમે,વ્મથશ તો જજિંદગીક્રભ –ઉળનવ  

 સયખદયખ ભનભા ંન આણીએ, ઘટ વાથે યે ઘદડમા,ં 
ટાળમા તે કોઈના ંનલ ટે, યઘયનાથના ંજદડમા.ં –નયશ્વવિંશ ભશતેા  

 અભને કોની યે વગાયય ંઆજ વાબંયે ? 

ઊંડે તલમા ંતટેૂ ને વભદય ઉભટે !... 
અભને વાચી  યે વગાયય ંાછી વાબંયે ! – દરત દઢમાય 

 “દદયમાને તીયે એક યેતીની ઓટરી , ઉંચી અટરૂી અભે ફધંીજી જી યે” – શ્વિભયલનદાવ લયશાય  
 “ હયં સ્લપ્નનો સયયભો રઇ જન્્મો શતો, ણ શલે તો ભેંળ ણ ભતી નથી”- શ્વનયંજન બગત  
 “ ભાયા શાથભા ંભળાર ભાથંી, ણ ભાયો શાથ ખયદ ભળાર છે “- કયવનદાવ લયશાય  
 “ કડો કરભને કોઈ ે એભ ણ ફને, આ શાથ આખે ખો ફે એભ ણ ફને”- ભનોજ 

ખડંેદયમા 
 “એનય ંજીલનકામશ અખડં તો; અભ લચ્ચે ફાય અભય યશો, 

 એના જીલનભિં વભો ચયખો; િભય, બાયતભા ંપયતો જ યશ.ે- જયગતયાભ દલે  
 અંતયની એયણ ય કોની ડે શથોડી ચેતનર ? 

કાતણી ધયતીભા ંખોદી કોણ યહ્ય ંજીલનના કૂ -   સયદંયભ 

 ઝેય ગમા ંને લેય ગમા,ં લી કાા કેય ગમા કયનાય, 
એ ઉકાય ગણી ઈિયનો શયખ શલે ત ય ંદશિંદય સ્તાન – દરતયાભ  

 
  
 

 


